േകേരള സര്ക്കാര്
സംഗ്രഹം
ധനകോരയ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19- വികേസന ഫണ്ടിെ  ന്റെ മൂന്നാം ഗഡു പ്രാേദേശികേ
സര്ക്കാരുകേള്ക്ക് അനുവദേിച്ചത് നൽകേിയത് - ചില പ്രാേദേശികേ സർക്കാരുകേളിൽ നിന്ന്
െ  വള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുകേ - േഭേദേഗതി െ  ചയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെ  പ്പടുവിക്കുന.
ധനകോരയ (എസ്.എഫ്.സി. െ  സൽ – എ ) വകുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം. 10081/2018/ധന.
പരാമര്ശം.

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 07 ഡിസംബർ 2018

1) സ.ഉ.(സാധാ) നം. 9858/2018/ധന തീയതി 29/11/2018
2) േകേരള ജല അേതാറപ്പിറ്റി മാേനജിംഗ് ഡയറപ്പക്ടറുടെ  ട 05/10/2018 െ  ല
KWA/HO/RMC/R6/166/18 -ാാം നമ്പര് കേത്ത്
3) KSEB ലിമിറ്റഡ് ചീഫ് ഇേന്റെണല് ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ  ട 09/11/2018 െ  ല
ഇ- െ  മയില് സേന്ദേശം.
ഉത്തരവ്
2018-19 ല് പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേള്ക്ക് വികേസന ഫണ്ടിെ  ന്റെ 3-ാാം ഗഡുവായി

പരാമര്ശം (1) െ  ല ഉത്തരവ് പ്രകോരം `1751,78,31,006/- രൂപ അനുവദേിച്ച് നൽകേിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത
ഉത്തരവ് പ്രകോരം പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേള് േകേരള ജല അേതാറപ്പിറ്റിക്കും േകേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി
േബാർഡ് ലിമിറ്റഡിനും അടയ്ക്കാനുള്ള െ  വള്ളക്കരത്തിേന്റെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാര്ജിേന്റെയും കുടിശ്ശികേ
തുകേയുെ  ട 25% അതാത് പ്രാേദേശികേ സർക്കാരുകേളുടെ  ട വികേസന ഫണ്ടിൽ നിനം 25% െ  പാതു
ആവശയ ഫണ്ടിൽ നിനം ഈ വർഷത്തെ  ത്ത ധനാനുമതിയിൽ നിനം തിരിച്ച് പിടിച്ച് േകേരള ജല
അേതാറപ്പിറ്റിയുേടയും
നിേക്ഷേപിക്കാൻ

േകേരള
ധനകോരയ

ഇലക്ട്രിസിറ്റി

േബാർഡിേന്റെയും

അക്കൗണ്ട്സ്

വിഭോഗം

ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടുകേളിേലക്ക്

അണ്ടർ

െ  സക്രട്ടറപ്പിെ  യ

ചുമതലെ  പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. െ  വള്ളക്കര ഇനത്തിൽ `70,32,86,353/- രൂപയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്
ഇനത്തിൽ 13406450/- രൂപയുമാണ് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്.
2) ഇ. എം .എസ് ഭേവന വായ്പ കുടിശ്ശികേ, അംഗന്വാടി ജീവനക്കാരുെ  ട പ്രതിഫലം, അമൃത്
പദ്ധതി, െ  വള്ളക്കരം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാര്ജ്ജ് എന്നിവയുെ  ട തിരിച്ചടവിനായി
സര്ക്കാരുകേൾക്ക് അനുവദേിച്ച വികേസന ഫണ്ടിെ  ന്റെ

പ്രാേദേശികേ

3ാാം ഗഡുവിൽ നിനം തുകേ കുറപ്പവ്

െ  ചയ്തേപ്പാൾ ചില പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേളുടെ  ട െ  പാതു വിഭോഗം ഫണ്ടിേനക്കാള് ടി തുകേ
അധികേരിക്കുകേയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേളുടെ  ട കോരയത്തിൽ െ  വള്ളക്കരമായി
തിരിച്ച് പിടിേക്കണ്ട തുകേയില് കുറപ്പവ് വരുത്തി െ  മാത്തം തിരിച്ചടവ് തുകേ അനുവദേിച്ച െ  പാതു
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വിഭോഗം തുകേേയക്കാൾ അധികേരിക്കാത്ത വിധം ക്രമെ  പ്പടുത്താനും െ  വള്ളക്കരത്തിെ  ന്റെ ബാക്കി തുകേ
അടുത്ത വര്ഷത്തെ  ത്ത ധനാനുമതിയില് നിന്ന് തിരിച്ച് പിടിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3) േമൽ സാഹചരയത്തിൽ ചുവെ  ട േചര്ക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങള് അംഗീകേരിച്ച്
ഉത്തരവാകുന :
i. വികേസന

ഫണ്ടിെ  ല െ  പാതു വിഭോഗം തുകേെ  യക്കാൾ െ  മാത്തം തിരിച്ചടവ് തുകേ
അധികേമായിട്ടുള്ള പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേളുടെ  ട കോരയത്തിൽ െ  വള്ളക്കരമായി തിരിച്ച്
പിടിേക്കണ്ട തുകേയില് കുറപ്പവ് വരുത്തി ചുവെ  ട വിശദേീകേരിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തില് േകേരള ജല
അേതാറപ്പിറ്റിയുെ  ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിേലക്ക് നിേക്ഷേപിക്കാൻ ധനകോരയ അക്കൗണ്ട്സ്
വിഭോഗം അണ്ടര് െ  സക്രട്ടറപ്പിെ  യ ചുമതലെ  പ്പടുത്തുന.
(തുകേ രൂപയിൽ)

പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാര്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

േകേരള ജല
അേതാറപ്പിറ്റിക്ക്
അടേയ്ക്കണ്ട
കുടിശ്ശികേ തുകേ

155873698

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിെ  ന്റെ വിശദോംശം

േകേരള ജല അേതാറപ്പിറ്റി
Name of Bank

79683
1927634

Account Name

SBI Kowdiar Branch
FM & CAO, Kerala Water
Authority, Trivandrum

മുനിസിപ്പാലിറ്റി

190321397

മുനിസിപ്പല്
േകോർപ്പ േറപ്പഷത്തൻ

320386391

Account No.

67142475443

ആെ  കേ

668588803

IFS Code

SBIN0070020

െ  വള്ളക്കരത്തിെ  ന്റെ തിരിച്ചടവ് തുകേയില് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാേദേശികേ സര്ക്കാരുകേളുടെ  ട
ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധത്തില് േചര്ത്തിട്ടുണ്ട്.
ii. േകേരള ജല അേതാറപ്പിറ്റിക്ക് നല്കുന്ന തുകേ KSEB ലിമിറ്റഡിന് നല്കോനുള്ള ൈവദേയുതി
ചാര്ജ് കുടിശ്ശികേ തീര്ക്കുന്നതിനുമാത്രമേമ ഉപേയാഗിക്കാവ.
4) പരാമര്ശം (1) െ  ല ഉത്തരവ് ഇപ്രകോരം േഭേദേഗതി െ  ചയ്ത് ഉത്തരവാകുന.
(ഗവർണ്ണറുടെ  ട ഉത്തരവിൻ പ്രകോരം)
പ്രതീപ് കുമാർ ബി
ധനകോരയ േജായിന്റെ് െ  സക്രട്ടറപ്പി

സവീകേർത്താക്കള്

പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറപ്പല് (ജി & എസ്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
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പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറപ്പല് (എ & ഇ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
അക്കൗണ്ടന്റെ് ജനറപ്പല് (ഇ & ആര്.എസ്.എ), േകേരള, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിന്സിപ്പല് െ  സക്രട്ടറപ്പി, തേദ്ദേശ സവയം ഭേരണ വകുപ്പ്
എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകേള്ക്കും, േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകേള്ക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകേള്ക്കും
എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികേള്ക്കും മുനിസിപ്പല് േകോര്പ്പേറപ്പഷത്തനുകേള്ക്കും
ട്രഷത്തറപ്പി ഡയറപ്പക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറപ്പക്ടര്, േകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
പഞ്ചായത്തു വകുപ്പ് ഡയറപ്പക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം
നഗരകോരയ വകുപ്പ് ഡയറപ്പക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
ഗ്രാമവികേസന കേമ്മീഷത്തണർ, തിരുവനന്തപുരം
വനിത ശിശൂക്ഷേമ ഡയറപ്പക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
സഹകേരണ സംഘം രജിസ്റ്റാർ, തിരുവനന്തപുരം
മാേനജർ ഡയറപ്പക്ടർ, േകേരള ജല അേതാറപ്പിറ്റി, തിരുവനന്തപുരം
െ  ചയർമാൻ & മാേനജിംഗ് ഡയറപ്പക്ടർ, േകേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം
എക്സികേയൂട്ടീവ് ഡയറപ്പക്ടര്, ഇന്ഫര്േമഷത്തന് േകേരള മിഷത്തന്, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറപ്പക്ടര്, വിവര െ  പാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
തേദ്ദേശ സവയം ഭേരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
േനാഡല് ഓഫീസര്., ധനകോരയ വകുപ്പ്( (www.finance.kerala.gov.in)
ഡി.ഡി.ഒ, ധനകോരയ (അക്കൗണ്ട്സ്) വകുപ്പ്
ധനകോരയ ( ബി.ഡബ്ളയു-െ  ജ/ െ  ഡവലപ്. വിംഗ്/ എസ്.എസ്) വകുപ്പ്
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫീസ് പകേര്പ്പ് (ഇ-1014729)
പുറപ്പെ  പ്പടുവിക്കാൻ അംഗീകേരിച്ചത്

െ  സക്ഷേൻ ഓഫീസർ.
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അനുബന്ധം – I ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകേള്
(തുകേ രൂപയിൽ)

നമ്പർ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

പ്രാേദേശികേ
സർക്കാർ
േകോഡ്

G020202
G020801
G040501
G040502
G040701
G041205
G070103
G071004
G071101
G071206

പ്രാേദേശികേ സർക്കാർ

അനുവദേിച്ച
െ  പാതു
വിഭോഗം തുകേ

4231000
5330000
7817334
4788666
2437334
9582000
3881334
6938000
3767666
3681334

െ  വസ്റ്റ് കേല്ലട
െ  തക്കുംഭോഗം

പറകാട്
അമ്പലപ്പുഴ സൗത്ത്

മടാർ
ആറാടപഴ
ഏഴികര
മഴുവന്നൂര്
ൈപേങ്ങാട്ടൂര്
പാമ്പാകുട

േകേരള ജല
അേതാറപ്പിറ്റിക്ക്
അടേയ്ക്കണ്ട
േഭേദേഗതി െ  ചയ്ത
കുടിശ്ശികേ തുകേ

3705400
4979600
7072734
4194588
2196242
8705648
3465234
6259100
3417266
3309034

െ  പാതു
വിഭോഗത്തിൽ
അനുവദേിക്കുന്ന
അറ്റ തുകേ

525600
350400
744600
591300
240900
876000
416100
678900
350400
372300

അനുബന്ധം – II േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകേള് - ഇല്ല
അനുബന്ധം – III ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകേള്

- ഇല്ല

അനുബന്ധം – IV മുനിസിപ്പാലിറ്റികേള്

നമ്പർ

പ്രാേദേശികേ
സർക്കാർ
േകോഡ്

1

M070600

പ്രാേദേശികേ സർക്കാർ

അനുവദേിച്ച
െ  പാതു വിഭോഗം
തുകേ

േനാര്ത്ത് പറപ്പവൂര്

9397000

േകേരള ജല
അേതാറപ്പിറ്റിക്ക്
അടേയ്ക്കണ്ട
േഭേദേഗതി െ  ചയ്ത
കുടിശ്ശികേ തുകേ

8718100

െ  പാതു
വിഭോഗത്തിൽ
അനുവദേിക്കുന്ന
അറ്റ തുകേ

678900

അനുബന്ധം V – മുനിസിപ്പൽ േകോർപ്പേറപ്പഷത്തനുകേള്

നമ്പർ

പ്രാേദേശികേ
സർക്കാർ
േകോഡ്

3

C070100

പ്രാേദേശികേ സർക്കാർ

െ  കോച്ചി

അനുവദേിച്ച
െ  പാതു വിഭോഗം
തുകേ

188841666

േകേരള ജല
അേതാറപ്പിറ്റിക്ക്
അടേയ്ക്കണ്ട
േഭേദേഗതി െ  ചയ്ത
കുടിശ്ശികേ തുകേ

161869051

െ  പാതു
വിഭോഗത്തിൽ
അനുവദേിക്കുന്ന
അറ്റ തുകേ

23364687

െ  സക്ഷേൻ ഓഫീസർ.
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